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ΜΠΛΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με
τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές, είτε

βασίζονται στο θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. ναυτιλία,
αλιεία) είτε στην ξηρά (π.χ. λιμάνια, ναυπηγεία,

υδατοκαλλιέργειες και παραγωγή φυκιών στην ξηρά,
παράκτιος τουρισμός).

 
Η μπλε οικονομία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα

αλληλένδετων καθιερωμένων και αναδυόμενων τομέων.
 

Τι είναι η μπλε οικονομία;



 Υδατοκαλλιέργεια Βιομηχανία
επεξεργασίας ψαριών 

Αλιεία

Ναυπηγική &
επισκευήΝαυτιλιακές

μεταφορές

Λιμάνια, αποθήκευση
 
 
 

Παραθαλάσσιος
τουρισμός

ΜΠΛΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βασικοί τομείς



Οι ωκεανοί αντιπροσωπεύουν περίπου το 71% της συνολικής
επιφάνειας της Γης και αποτελούν καθοριστικό στοιχείο για τη
συγγραφή της ιστορίας και της ζωής μας.

Παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του κλίματος και στην
ανθεκτικότητα του πλανήτη στην κλιματική αλλαγή, καθώς
δεσμεύουν το 30% του διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα.

Τα θαλάσσια και υδάτινα οικοσυστήματα δεν είναι μόνο
απαραίτητο στοιχείο για την ανθρώπινη ζωή και την ανάπτυξη
της κοινωνίας, αλλά αποτελούν επίσης καθοριστικό παράγοντα
για την ανάπτυξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων και
αποτελούν εξαιρετικά σημαντικό οικονομικό μοχλό.

Η σημασία των ωκεανών



Η περιβαλλοντική υγεία των θαλάσσιων και υδάτινων
οικοσυστημάτων και οι οικονομικές δραστηριότητες που
απορρέουν από αυτά είναι αλληλένδετες. 

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικές δραστηριότητες
που συνδέονται με το νερό έχουν επίσης αντίκτυπο στον
κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα. Η οικονομία και η
φροντίδα για το περιβάλλον είναι αδιαχώριστες.

Η σημασία των ωκεανών



Η επιτάχυνση των θαλάσσιων χρήσεων και ορισμένων
χερσαίων δραστηριοτήτων, η οποία έλαβε χώρα τις
τελευταίες δεκαετίες, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια του
50% της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και την εξαφάνιση
του 30% των κοραλλιογενών υφάλων και του 35% των
υποθαλάσσιων λιβαδιών.

Η απειλή για τους ωκεανούς

Μεγάλο μέρος των ιχθυαποθεμάτων υπερεκμεταλλεύεται ή
έχει καταρρεύσει και κάθε χρόνο απορρίπτονται στη θάλασσα
εννέα έως έντεκα εκατομμύρια τόνοι πλαστικού.



Πώς μπορεί η μπλε οικονομία να
συμβάλει στους στόχους της

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας;

Μετατροπή των τομέων της μπλε οικονομίας
σε πιο κυκλικούς 

Δραστηριότητες που εντείνουν τη δράση για την αντιμετώπιση
της ρύπανσης από πλαστικό, θρεπτικά συστατικά και
μολυσματικές ουσίες, καθώς και του υποβρύχιου θορύβου.

Η ανακύκλωση πλοίων μπορεί να συμβάλει στην κυκλική
οικονομία.

Αποανθρακοποίηση
Η απεξάρτηση από τον άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές
και την αλιεία θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου, τη ρύπανση του αέρα και των υδάτων και τον
υποβρύχιο θόρυβο.



Πώς μπορεί η μπλε οικονομία να
συμβάλει στους στόχους της

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας;

Κλιματική προσαρμογή
Οι δραστηριότητες προσαρμογής, όπως η ανάπτυξη πράσινων
υποδομών στις παράκτιες περιοχές και η προστασία των ακτών
από τον κίνδυνο διάβρωσης και πλημμύρας, θα συμβάλουν στη
διατήρηση της βιοποικιλότητας και των τοπίων, ενώ παράλληλα
θα ωφελήσουν τον τουρισμό και την παράκτια οικονομία.

Ανάπτυξη λύσεων με βάση τη φύση για την προσαρμογή στην
άνοδο της στάθμης της θάλασσας, την απορρύπανση περιοχών ή
την καταπολέμηση του ευτροφισμού.



Πώς μπορεί η γαλάζια οικονομία να
συμβάλει στους στόχους της

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας;

Βιοποικιλότητα
Η θαλάσσια βιοποικιλότητα είναι απαραίτητη για την αλιεία και τις
παράκτιες οικονομίες μας. 

Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές έχουν οδηγήσει σε
αυξημένη βιοποικιλότητα και μεγαλύτερα αποθέματα ψαριών, ενώ
συμβάλλουν επίσης στον μετριασμό του κλίματος και στην
ανθεκτικότητα. 

Με την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
αλιείας στους θαλάσσιους οικοτόπους με μέτρα όπως οι
προδιαγραφές για τα αλιευτικά εργαλεία και τα μεγέθη των ματιών,
οι κλειστές περιοχές και οι εποχές.



Πώς μπορεί η μπλε οικονομία να
συμβάλει στους στόχους της

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας;

Βιώσιμη διατροφή

Τα βιώσιμα τρόφιμα απαιτούν υπεύθυνη αλιεία για να
φθάσουν τα αποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα, βιώσιμη
υδατοκαλλιέργεια και νέες πηγές τροφίμων και ζωοτροφών,
για παράδειγμα από την παραγωγή φυκιών. 

Συμβολή στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο, χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα διατροφικό σύστημα,
σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ "από το αγρόκτημα στο
πιρούνι", μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης και προώθησης
της υδατοκαλλιέργειας χαμηλού αντίκτυπου.



Έχετε άλλες ερωτήσεις;
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και

γίνετε ένας μελλοντικός ηγέτης της
μετάβασης

  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2341


